UCIIWAŁA NR XLIIJ 3 38/ 2022
RADY MIEJSI(EJ W ZDZIESZOWICACH
z dnla 14 marca2022 r.
w sprawie u§talenia oplat za pobyt dzieci i za wyźrywienie w Żłobku Samorządorłym w Zdzieszowicach
oraz warunków zwolnienia od ponoszenia oplłt

Na podstawie art. i8 ust. 2 pkt i5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U, z2022 r.
poz. 559), ań. 58 ust. I oraz art,59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. z żOż1r. poz.75,952 i 2270) uchwala się, co nasĘpuje:
§
l)

2)

l. Ustala

się:

opłatę za pobl,t dziecka w żłobku;

dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica./opiekuna

prawnego;

3) maksymalną wysokośó olaty za wyżywienie w żłobku;
4) warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku.
§ 2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobkuw wysokości 400,00 złot_vch miesięcznie.

§3.Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobkuw wymiarze wydłużonym na wniosek
rodzica/opiekuna prawnego w wysokości 20 złoĘch zakńdą rozpoczęą godzinę pobytu dziecka w żłobku.
§ 4. Ustala się wysokośćmaksymalnej dziennej stawki za wyrywienie w

§5. l. OŃta,

o

której mowa

w§1

pkt

lza

kwocie 12 źotych.

drugie i kaźde koĘne dziecko z tej samej rodziny

uczęszczzjące do żłobka wynosi 50% kwoty określonej w § 2.
2.

W prrypadku ucąszczania do żłobkadzięcka z orzeczoną niepełnosprawnościąopłata, o której mowa

w § l pkt

1

za to dziecko wynosi 50% kwoty okeślonej w § 2,

3. Opłata określona w

w żłobku.

treści§ 1pkt3uchwĄ niejest pobierana w przypadku nieobecności dziecka

W przypadku zawieszenia lub ograniczenia działalnościżłobkarodzice/opiekunowie prawni zwolnieni
w§l pktl wczęścipropoĘonalnej do okresu, w którym żłobek
nie świadczyłusług.
§ 6.

są z ponoszenia opłaty wymienionej

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXII]/166/20I6 RaĄ Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 maja 2016r.,
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach oraz
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. U. Woj. Op. poz.12l4).
§ 8. Wykonanie

uchwĄ

powierza się Burmistrzowi Zdzięszowic.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w

z dniem

l kwietnia 2022 roku.

Dzienniku Urzędowym Wojewódżwa Opolskiego i wchodzi w życie
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